Zápis a usnesení ze schůze Rady města Horšovský Týn číslo 72
ze dne 22.09.2021 na MěÚ v Horšovském Týně
Místo schůze: kancelář starosty města, náměstí Republiky 52, H. Týn
Začátek schůze: 15:00 hodin
Přítomni: Ing. Josef Holeček, Mgr. Renáta Karbanová, MUDr. Ondřej Plášil, Iva Peteříková,
David Škopek
Dále přítomni: Ing. Eva Princlová – zapisovatelka
Hlasování k jednotlivým usnesením se uvádí v závorce v pořadí – počet přítomných,
hlasujících pro - zdržel se hlasování - hlasoval proti.
Bod 1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze
Schůzi rady města zahájil starosta města Ing. Josef Holeček (dále jen starosta) v 15:00 hod.
a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů RM, a že RM je schopna usnášet se
o všech bodech programu schůze.
Starosta konstatoval, že zápis ze 71. schůze Rady města Horšovský Týn (dále jen RM) byl
ověřovateli ověřen a odpovídá skutečnosti. Nebyly podány žádné námitky proti zápisu. Jako
zapisovatelku určil starosta Ing. Evu Princlovou, tajemnici MěÚ.
Usnesení
72/1
a) RM stanovuje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Holečka a pana Davida Škopka, kteří ho
zároveň podepisují.
b) RM schvaluje program 72. schůze Rady Města Horšovský Týn
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Program 72. schůze
1. Zahájení, stanovení ověřovatelů, schválení programu schůze;
2. Kontrola usnesení ZM č. 19 ze dne 13.09.2021;
3. Nákup části pozemku p. č. 1676 v k. ú. Semošice;
4. Sml. o sml. bud. o zřízení věcného břem. č. 1021C1/30 ke stavbě Pod Loretou – HT
(dešťová kanalizace);
5. Sml. o sml. bud. o zřízení věcného břem. č. 1023C1/30 ke stavbě Pod Loretou – HT
(zemní kabel VO);
6. Plán inventur pro rok 2021, zřízení inventurních komisí, jmenování členů IK;
7. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1877, k. ú. Semošice;
8. Vodovodní přípojka č. p. 52 (KN 326) a VaK přípojka pro pozemek p. č. 327, vše v k.
ú. Semošice;
9. Žádost o vyjádření ke stavbě – přeložka vzdušného vedení NN do země v ul. Nerudova, B. Němcové, Dobrovského;
10. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 130/2, k. ú. H. Týn;
11. Ukončení sml. o nájmu části pozemku p. č. 836/1 v k. ú. H. Týn;
12. Pacht části pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. H. Týn (zahrádka Smetanovo nám.);
13. Technický dozor stavby na akci ,,Výstavba chodníku v Horšově“;
14. Výsledky zadávacího řízení – výstavba chodníku v Horšově;
15. Rozhodnutí o poskytnutí doplatku dotace na výkon OSPOD;
16. Přidělení bytu v DPS;
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17. Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení;
18. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;
19. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
20. Nabídka následné spolupráce v odpadovém hospodářství;
21. Návrh darovací smlouvy – Městys Moravská Nová Ves;
22. Předložení vyúčtování Anenské poutě 2021
23. Nákup dřeva z pozemků pro stavbu mezinárodní cyklostezky CT3 Horšovský
Týn –Semošice – kupní smlouva s ČR – SPÚ
24. Nájemní smlouva s ČR - SPÚ na část pozemků parc. č. 15 a 16 v k. ú. Tasnovice
25. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - pro
přečerpávací stanici kanalizace v Semošicích mezi Městem Horšovský Týn a ČEZ
Distribuce, a.s.,
26. Žádost o poskytnutí příspěvku na JUNIORFEST
27. Zpráva pracovní skupiny - MOTOKROS
28. Závěr.
Bod 2. Kontrola usnesení ZM č. 19 ze dne 13.09.2021
Usnesení ze zasedání ZM č. 19/2021 konaného dne 13.09.2021
Zastupitelstvo města Horšovský Týn:
01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil.
Vyřadit z usnesení.
02. schvaluje program 19. zasedání ZM s přijatými změnami. Vyřadit z usnesení.
03. bere na vědomí zprávu o přijatých organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení
zasedání ZM č. 18 ze dne 21.06.2021. Vyřadit z usnesení.
04. bere na vědomí informaci, že se Finanční výbor nesešel. Vyřadit z usnesení.
05. bere na vědomí zprávu z jednání Kontrolního výboru ZM. Vyřadit z usnesení.
06. schvaluje nákup pozemku parc. č. 1511/18 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
544 m2, k. ú. Horšovský Týn, odděleného z pozemku parc. č. 1511/10, k. ú. Horšovský
Týn geometrickým plánem č. 2929-574/2020 ze dne 12.01.2021 dle předložené kupní
smlouvy, z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2
do vlastnictví města Horšovský Týn. Kupní cena stanovena ve výši 61.500 Kč. Vyřizuje
OMIM. Vyřadit z usnesení.
07. schvaluje nákup pozemku parc. č. 617 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 126 m 2,
k.ú. Kocourov u Horšovského Týna dle předložené kupní smlouvy, z vlastnictví ČR –
příslušnost hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města
Horšovský Týn. Kupní cena stanovena ve výši 31.000 Kč. Vyřizuje OMIM. Vyřadit
z usnesení.
08. schvaluje nákup pozemků parc. č. 1039/20 – travní porost o výměře 736 m 2, 1039/21
– ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 669 m 2, 1039/22 - ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 63 m2, 1039/23 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 76 m2,
k.ú. Horšovský Týn dle předložené kupní smlouvy, z vlastnictví ČR – příslušnost
hospodařit s majetkem státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ
69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví města Horšovský Týn. Kupní
cena stanovena ve výši 102.300 Kč. Vyřizuje OMIM. Vyřadit z usnesení.
09. schvaluje záměr města prodat pozemek parc. č. 373/3 – ostatní plocha o výměře 136
m2 v k. ú. Dolní Metelsko vlastníkovi sousední nemovitosti za minimální kupní cenu 745
Kč/m2 za těchto podmínek:
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a) kupní cena bude uhrazena nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.
b) kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (správní poplatek za vklad
práva do katastru nemovitostí),
c) při více zájemcích bude o prodeji rozhodnuto na ZM obálkovou metodou nejvyšší
cenové nabídce. Město si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku nebo záměr prodeje
bez udání důvodu zrušit. Žadatel nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených
v souvislosti s podáním nabídky či za ztrátu času. Vyřizuje OMIM. Vyřadit z usnesení.
10. schvaluje RO č. 4/2021 rozpočtu města Horšovský Týn na rok 2021 v předloženém
znění. Vyřizuje OFŠ. Vyřadit z usnesení.
11. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem Pavlínou
Novákovou, 346 01 Horšovský Týn, ve výši 48.500 Kč. Vyřizuje OSA, OFŠ. Vyřadit
z usnesení.
12. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem
Miroslavou Machovou, 346 01 Horšovský Týn, ve výši 10.300 Kč. Vyřizuje OSA, OFŠ.
Vyřadit z usnesení.
13. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem Janem
Brůhou a Libuší Brůhovou, 346 01 Horšovský Týn, ve výši 22.200 Kč. Vyřizuje OSA,
OFŠ. Vyřadit z usnesení.
14. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace městské
památkové rezervace Horšovský Týn mezi Městem Horšovský Týn a vlastníkem
Ondřejem Korbou, 344 01 Domažlice, ve výši 41.700 Kč. Vyřizuje OSA, OFŠ. Vyřadit
z usnesení.
15. bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Domažlicko za rok 2020.
Vyřizuje OVVKS. Vyřadit z usnesení.
16. bere na vědomí Závěrečný účet Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka za rok
2020. Vyřizuje OVVKS. Vyřadit z usnesení.
17. bere na vědomí Závěrečný účet DSO pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok
2020. Vyřizuje OVVKS. Vyřadit z usnesení.
18. ukládá RM připravit poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč konkrétní obci
Jihomoravského kraje postižené tornádem. Vyřizuje starosta. Vyřadit z usnesení.
Usnesení
72/2
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM ze dne 13.09.2021
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizují odbory u jednotlivých částí usnesení ZM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 3. Nákup části pozemku p. č. 1676 v k. ú. Semošice
Usnesení
72/3
a) RM projednala informaci OMIM o provedení majetkoprávního narovnání pod stavbou
zařízení vodovodního řadu budovaného v rámci stavby „Kanalizace, vodovod
v Horšovském Týně, část Semošice“. Stavbou je dotčena část pozemku parc.č. 1676 –
orná půda k. ú. Semošice, jehož vlastníkem je společnost K + K – Export-Import, spol.
s r.o., IČ 48361283, Prešovská 318/20, 301 00 Plzeň. Přesné zaměření pozemku
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dotčeného stavbou bude provedeno geometrickým plánem. Dotčená část pozemku bude na
základě oboustranného ujednání odkoupena v ceně 300 Kč/m2.. veškeré náklady spojené
s převodem hradí kupující.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením RM schválit nákup části
pozemku parc. č. 1676 v k. ú. Semošice dotčeného výstavbou vodovodu..
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 4. Smlouva o sml. bud. o zřízení věcného břem. č. 1021C1/30 ke stavbě Pod Loretou –
HT (dešťová kanalizace)
Usnesení
72/4
a) RM schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1021C21/30 ke stavbě „Horšovský Týn – Pod Loretou – veřejné osvětlení, dešťová
kanalizace a vsakovací koše“ – část dešťová kanalizace a vsakovací koše, která se dotkne
pozemku parc. č. 2492/2, k. ú. Horšovský Týn – vlastníkem je Česká republika –
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad. Celková předpokládaná
jednorázová náhrada činí 8.100 Kč, dojde-li výstavbou sítě k překročení výměry, bude za
každý m2 účtována sazba 86 Kč/m2. Splatnost náhrady je 45 dní ode dne účinnosti
smlouvy o zřízení věcného břemene. Předložený návrh smlouvy je platný po dobu 3 let od
data uzavření této smlouvy.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 5. Smlouva o sml. bud. o zřízení věcného břem. č. 1023C1/30 ke stavbě Pod Loretou –
HT (zemní kabel VO)
Usnesení
72/5
a) RM schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1023C21/30 ke stavbě „Horšovský Týn – Pod Loretou – veřejné osvětlení, dešťová
kanalizace a vsakovací koše“ – část zemní kabel veřejného osvětlení, která se dotkne
pozemku parc. č. 2492/2, k. ú. Horšovský Týn – vlastníkem je Česká republika –
příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad. Celková předpokládaná
jednorázová náhrada činí 7.860 Kč, dojde-li výstavbou sítě k překročení výměry, bude za
každý m2 účtována sazba 29 Kč/m2. Splatnost náhrady je 45 dní ode dne účinnosti
smlouvy o zřízení věcného břemene. Předložený návrh smlouvy je platný po dobu 3 let od
data uzavření této smlouvy.
b) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.

__________________________________________________________________________
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Bod 6. Plán inventur pro rok 2021, zřízení inventurních komisí, jmenování členů IK
Usnesení
72/6
a) RM projednala a schválila předložený Plán inventur pro rok 2021 v souladu se Směrnicí
pro inventarizaci majetku města Horšovský Týn.
b) RM zřizuje Ústřední inventarizační komisi (ÚIK) pro období od 01.10.2021 do
31.12.2022 a dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1 – 4.
c) RM jmenuje předsedu ÚIK a její členy a předsedy DIK č.1 – 4 a jejich členy v tomto
složení:
Předseda ÚIK: Ing. Jiří Jánský - člen ZM, předseda DIK č. 1:.Ing. Martina Malá, DIK č. 2:
David Škopek, DIK č. 3: Mgr. Jana Tomášková, DIK č.4: Ing. Josef Holeček
Členové ÚIK: Ing. Josef Holeček, David Škopek, Ing. Radek Poslední, Ing. Martina Malá,
Martina Ježková.
Členové DIK č. 1: Jana Matulková, Jana Málková, Iva Peteříková - člen RM,
Členové DIK č. 2: Ing. Eva Princlová, Andrea Kollerová, Irena Kvítková, DiS., Ing. Lenka
Šizlingová
Členové DIK č. 3: Bc. Lucie Hůttová, Věra Řezníčková
Členové DIK č. 4: Pavel Lang, Ing. Petr Lahoda
Zahájení činnosti ÚIK od 01.10.2021 z důvodu přípravných prací k provedení inventarizace,
její činnost bude probíhat i v průběhu roku 2022 (do 31.12.2022), zahájení činnosti DIK od
29.10.2021. Termíny provedení inventarizací: zahájení inventarizace dne 29.10.2021,
ukončení inventarizace dne 28.02.2022. ÚIK vyhotoví po skončení inventarizace (prvotní
i rozdílové-dokladové) Inventarizační zápis, který bude předložen do nejbližší schůze Rady
města. Schválené výsledky inventarizace budou předány OFŠ k proúčtování.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM a OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 7. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1877, k. ú. Semošice
Usnesení
72/7
a) RM projednala žádost o odkoupení části pozemku města parc. č. 1877 o výměře cca 20
m2, ostatní plocha, k. ú. Semošice. Žadatel by odkoupením části pozemku města propojil
své pozemky parc. č. 329, jehož součástí je stavba č. ev. 2 a 333/2, k. ú. Semošice a
oplocením odkoupené části pozemku by zamezil případnému poškozování objektu, který
je těsně na hranici pozemků. Dle platného územního plánu je pozemek zahrnut do ploch
veřejných prostranství. V rámci výstavby vodovodu a kanalizace v Semošicích budou v
požadované části uloženy přípojky k tomuto objektu.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit záměr města prodat
část pozemku města parc .č. 1877 o výměře cca 20 m2, ostatní plocha, k. ú. Semošice za
cenu stanovenou dle Zásad tvorby cen pozemků, které bude město prodávat.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 8. Vodovodní přípojka č. p. 52 (KN 326) a VaK přípojka pro pozemek p.č. 327, vše
v k. ú. Semošice
Usnesení
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72/8
a) RM projednala předloženou žádost společnosti VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2,
370 01 České Budějovice, IČ 28159721 o souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro dům
Semošice, č. p. 52 na pozemku parc. č. 326, k. ú. Semošice a stavbou vodovodní
a kanalizační přípojky na vedlejším pozemku bez stavby, parc. č. 327, k. ú. Semošice dle
situace z projektové dokumentace, datum projektu IX/2021. Stavbou bude dotčen
pozemek města parc. č. 1877, k. ú. Semošice.
b) RM souhlasí se stavbou vodovodních přípojek a kanalizační přípojky s následným
napojením na hlavní vodovodní a kanalizační řad za podmínky, že přípojky budou
vybudovány souběžně se stavbou hlavního řadu a ostatních přípojek tak, aby nebylo
později po provedení úpravy komunikace nutné do této úpravy vstupovat samostatně.
Stavba přípojek bude dojednána se zhotovitelem stavby – společností LS stavby s.r.o.
Veškeré náklady na stavbu přípojek nese investor stavby.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 9. Žádost o vyjádření ke stavbě – přeložka vzdušného vedení NN do země v ul.
Nerudova, B. Němcové, Dobrovského
Usnesení
72/9
a) RM projednala od projektanta ze společnosti MONTPROJEKT, a.s. - středisko Plzeň,
Skladová 4, Plzeň žádost o vyjádření ke stavbě „H. Týn, B. Němcové – kNN“ IE-120008332. Důvodem stavby je náprava stávajícího nežádoucího stavu sítě nízkého napětí v
této lokalitě. Toto bude řešeno plánovaným posílením sítě NN v dané lokalitě se
současným přepojením přilehlých objektů k nově budovanému kabelovému vedení a
následná demontáž nevyhovujícího nadzemního vedení NN. Investorem stavby je ČEZ
Distribuce, a.s. a vlastní realizace je plánovaná na 1. polovinu r. 2022. Současně s touto
stavbou bude provedena i nová výstavba veřejného osvětlení. Stavba se dotkne pozemků
města parc. č. 350/2, 350/3, 530/1, 529, 2576/14, 2576/12, 2576/18, 2296, 2295/1, 2295/2,
2295/5, 2291/1, 2291/2, 2291/3, 2291/7, 2291/8, 2294/1, 2294/2, 2290, 2580/28, 2292/1,
vše v k. ú. Horšovský Týn
b) RM souhlasí se stavbou dle předložené situace za podmínek, že 1. bude provedena
celoplošná úprava chodníků, pro přechody komunikací, vjezdů apod. budou provedeny
protlaky, bude-li to technicky možné. Veškeré podmínky pro vstup na pozemek města
dotčeného stavbou určí správce místních komunikací a veřejného prostranství – BYTES
HT spol. s.r.o. Horšovský Týn, zhotovitel stavby uzavře před zahájením prací s touto
společností dohodu o užívání pozemků, 2. před zahájením stavby bude uzavřena smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Cena bude stanovena dle znaleckého
posudku s tím, že náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí budoucí oprávněný
společnost ČEZ Distribuce a.s. a to až na základě skutečného provedení stavby - tedy před
uzavřením vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Návrh smlouvy bude předložen do
další RM ke schválení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
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Bod 10. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 130/2, k. ú. H. Týn
Usnesení
72/10
a) RM projednala žádost o odkoupení části pozemku města parc. č. 130/2 o výměře cca 30
m2, orná půda, k. ú. Horšovský Týn. Na části pozemku je umístěna stavba rodinného
domu ve vlastnictví žadatelky, část požadovaného pozemku bude sloužit jako zahrada.
Pozemek parc. č. 130/2 k. ú. Horšovský Týn byl žadatelce propachtován dle Pachtovní
smlouvy č. NS 264 ze dne 10.07.2018. Dle platného územního plánu je pozemek zahrnut
do ploch k bydlení.
b) RM ukládá OMIM připravit podklady do ZM s doporučením schválit záměr města prodat
část pozemku města parc. č. 130/2 o výměře cca 30 m2, orná půda, k. ú. Horšovský Týn za
cenu stanovenou dle Zásad tvorby cen pozemků, které bude město prodávat.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Řeší OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 11. Ukončení sml. o nájmu části pozemku p. č. 836/1 v k. ú. H. Týn
Usnesení
72/11
a) RM bere na vědomí informaci OMIM o žádosti o ukončení smlouvy o nájmu na část
pozemku parc. č. 836/1 o výměře 81 m2 a část pozemku parc. č. 837 o výměře 93 m2, vše
v k. ú. Horšovský Týn dohodou k 30.09.2021.
b) RM po projednání schvaluje návrh Dohody o skončení nájmu na část pozemku parc. č.
836/1 o výměře 81 m2 a část pozemku parc. č. 837 o výměře 93 m2, vše v k. ú. Horšovský
Týn.
c) RM pověřuje starostu podpisem této dohody.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 12. Pacht části pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. H. Týn - zahrádka Smetanovo nám.
Usnesení
72/12
a) RM vzala na vědomí informaci OMIM o uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr
města přenechat do nájmu/pachtu část pozemku parc. č. 758/1, ozn. jako díl X/10
o výměře 152 m2 v k. ú. Horšovský Týn za účelem zřízení zahrádky, udržování a požívání
případných výnosů z propachtovaného pozemku. V průběhu lhůty byla městu doručena
jedna žádost.
b) RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 758/1, ozn. jako díl X/10 o výměře 152 m 2
v k. ú. Horšovský Týn.
c) RM po projednání schvaluje návrh pachtovní smlouvy. Pacht se uzavírá na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné je stanoveno usnesením ZM (výše
nájemného 2,50 Kč/m2 je od roku 1999 každoročně navyšována o míru inflace).
d) RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
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Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 13. Technický dozor stavby na akci ,,Výstavba chodníku v Horšově“
Usnesení
72/13
a) RM projednala cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby na akci „Výstavba
chodníku v Horšově“ za cenu 38.300 Kč bez DPH tj. 46.343 Kč s DPH 21% a návrh
příkazní smlouvy na obstarání prací a výkonů souvisejících s přípravou a realizací stavby
„Výstavba chodníku v Horšově“.
b) RM schvaluje cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547 na technický dozor stavby na akci „Výstavba
chodníku v Horšově“ za cenu 38.300 Kč bez DPH tj. 46.343Kč s DPH 21%.
c) RM schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Stanislavem
Tanczošem, sídlem náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 08811547.
d) RM pověřuje starostu podpisem této příkazní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 14. Výsledky zadávacího řízení – výstavba chodníku v Horšově
Usnesení
72/14
a) RM se seznámila s výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce pod názvem Výstavba chodníku v Horšově. Výzva byla zaslána třem
firmám. Na adresu zadavatele ve stanovené lhůtě došly dvě nabídky.
b) RM se shoduje s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou, firmě FINAL KOM s.r.o. se sídlem Kocourov 36, 339 01 Mochtín,
IČ 02877155 s nabídkovou cenou ve výši 1.420.000 Kč bez DPH tj. 1.718.200 Kč vč.
DPH 21%.
c) RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 15. Rozhodnutí o poskytnutí doplatku dotace na výkon OSPOD
Usnesení
72/15
RM vzala na vědomí rozhodnutí MPSV č.j. MPSV-2021/140947-213 o poskytnutí doplatku
neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2021 určeného na výkon
agendy OSPOD za rok 2020 ve výši 505.506,36 Kč.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OSVZ, OFŠ, pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 16. Přidělení bytu v DPS
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Usnesení
72/16
RM na základě návrhu a doporučení bytové komise pro přidělování bytů v DPS přiděluje byt
č. 21 v DPS, 5. května 49, Horšovský Týn, o velikosti 1+0 o výměře 50,25 m2.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje Bytes HT, OSVZ pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 17. Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Usnesení
72/17
a) RM projednala návrh dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
uzavřené s provozovatelem kolektivního systému ASEKOL a.s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČO: 27373231, DIČ: CZ27373231,
v souvislosti s přijetím zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
b) RM schvaluje návrh dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
uzavřené s provozovatelem kolektivního systému ASEKOL a.s., se sídlem
Československého exilu 2062/8, Praha 4, IČO 27373231, DIČ CZ27373231
c) RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OŽPŽÚ – Jana Holečková. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 18. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Usnesení
72/18
a) RM projednala aktualizovaný návrh OZV o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
b) RM ukládá odeslat návrh OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
dozorovému orgánu MV ČR a poté předložit zpět do RM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, OŽPŽÚ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 19. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Usnesení
72/19
a) RM projednala návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
b) RM ukládá odeslat návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství dozorovému orgánu MV ČR a poté předložit zpět do RM.
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(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje tajemnice, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
__________________________________________________________________________
Bod 20. Nabídka následné spolupráce v odpadovém hospodářství
Usnesení
72/20
a) RM vzala na vědomí nabídku na následné činnosti navrhované v souvislosti s
provedenou Analýzou a návrhovými opatřeními v odpadovém hospodářství firmou ARCH
consulting s.r.o., se sídlem Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10, IČO 28779479.
b) RM nesouhlasí s využitím nabídky spolupráce v odpadovém hospodářství s firmou
ARCH consulting s.r.o., se sídlem Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10, IČO 28779479.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje starosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 21. Návrh darovací smlouvy – Městys Moravská Nová Ves
Usnesení
72/21
a) RM na základě usnesení č. 18 ze zasedání ZM č. 19 ze dne 13.09.2021 projednala návrh
Darovací smlouvy mezi městem Horšovský Týn a městysem Moravská Nová Ves
o poskytnutí peněžitého daru ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města Horšovský Týn, jako
příspěvek ke zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí
v souvislosti s tornádem, které zasáhlo Moravskou Novou Ves dne 24.06.2021.
b) RM postupuje návrh Darovací smlouvy do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ZM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 22. Předložení vyúčtování Anenské poutě 2021
Usnesení
72/22
a) RM bere na vědomí vyhodnocení a vyúčtování Anenské pouti konané v roce 2021, které
předložila ředitelka Městského kulturního zařízení Horšovský Týn p.o., paní Leona
Císlerová.
b) RM projednala žádost ředitelky MKZ H. Týn paní Císlerové o převod zbývající částky
vybrané za reklamy včetně vrácení daně ve výši 37.678,00 Kč na účet MKZ H. Týn.
c) RM souhlasí se zahrnutím částky ve výši 37.678,00 Kč do rozpočtu MKZ H. Týn v RO
č. 5/2021.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ZM, MKZ, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
___________________________________________________________________________
Bod 23. - Nákup dřeva z pozemků pro stavbu mezinárodní cyklostezky CT3 Horšovský
Týn – Semošice – kupní smlouva s ČR – SPÚ
Usnesení
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72/23
a) RM schvaluje návrh Kupní smlouvy č. SPU 351447/2021, která bude uzavřena mezi ČR –
Státním pozemkovým úřadem a městem Horšovský Týn. Jedná se o odkup dříví
o celkovém objemu 4,83 m³ za cenu 966 Kč, které bylo vykáceno pro stavbu
„Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský Týn – Semošice“.
b) RM pověřuje starostu podpisem této Kupní smlouvy.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 24. Nájemní smlouva s ČR - SPÚ na část pozemků parc. č. 15 a 16 v k. ú. Tasnovice
Usnesení
72/24
a) RM ukládá OMIM podat u ČR – Státního pozemkového úřadu žádost o pronájem části
pozemku parc. č. 15 o výměře 697 m2 a části pozemku parc. č. 16 o výměře 437 m 2, vše
v k. ú. Tasnovice do užívání za účelem udržování pozemků: sekání trávy a údržba
pozemků bezprostředně související s nemovitou kulturní památkou města Horšovský Týn
– Tasnovická tvrz.
b) RM schvaluje návrh Nájemní smlouvy č. 93N20/30, která bude uzavřena mezi ČR –
Státním pozemkovým úřadem a městem Horšovský Týn. Jedná se o nájem části pozemku
parc. č. 15 o výměře 697 m2 a části pozemku parc. č. 16 o výměře 437 m2, vše v k.ú.
Tasnovice. Roční nájemné činí 567 Kč, ročně bude navyšováno o míru inflace, smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
c) RM pověřuje starostu podpisem Nájemní smlouvy č. 93N20/30.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 25. - Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro přečerpávací stanici kanalizace v Semošicích mezi Městem Horšovský Týn a ČEZ
Distribuce, a.s.,
Usnesení
72/25
a) RM schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOP_01_4121843139 o realizaci zvýšeného
rezervovaného příkonu pro přečerpávací stanici kanalizace v Semošicích mezi Městem
Horšovský Týn a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO:24729035.
b) RM pověřuje místostarostu podpisem smlouvy číslo: 21_SOP_01_4121843139.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje OMIM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 26. – Žádost o poskytnutí příspěvku na JUNIORFEST
Usnesení
72/26
a) RM projednala žádost JUNIORFEST, z.s., Spojovací 827, 334 41 Dobřany, o poskytnutí
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příspěvku na Mezinárodní filmový festival JUNIORFEST 2021, který proběhne v termínu
05.11.- 11.11.2021 opět v Horšovském Týně ve výši 100.000 Kč na částečné organizační
zajištění JUNIORFESTU 2021.
b) RM postupuje tuto věc do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ZM, OFŠ. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 27. – Zpráva pracovní skupiny - MOTOKROS
Usnesení
72/27
a) RM projednala zprávu z jednání pracovní skupiny pro řešení stížností týkající se
motokrosového areálu ze dne 20.09.2021
b) RM postupuje věc do zasedání ZM.
(5-5-0-0) Usnesení bylo přijato.
Vyřizuje ZM, místostarosta. Pro účely RM vyřadit z usnesení.
Bod 28. - Závěr
Starosta města ukončil schůzi RM v 18:00 hod.
Další schůze RM se uskuteční ve středu dne 06.10.2021 v kanceláři starosty. V den konání
RM se koná od 7:30 hodin porada za účasti starosty, místostarosty, tajemnice, vedoucích
odboru MIM, výstavby a ÚP, OFŠ a jednatele Bytes HT.
Předběžné termíny schůze RM na II. pololetí 2021 jsou stanoveny takto: 20.10., 03.11.2021,
24.11., 08.12.2021.
Předběžné termíny zasedání ZM na II. pololetí 2021: 01.11., 06.12.2021.
Zapsala: Ing. Eva Princlová
tajemnice MěÚ
V Horšovském Týně 27.09.2021

Ing. Josef Holeček v. r.
starosta

David Škopek v. r.
místostarosta

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že dokument je uveřejněn v upravené verzi z důvodů dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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